OBEC BUGLOVCE, 053 04 Buglovce 56
SMERNICA
obce Buglovce
č. 1/2014
o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku

1.) Poplatok za užívanie miestnosti a zariadenia kultúrneho domu:
 karu: ..................................................................................................... 50 €
 reklamno-predajných akcií usporiadaných FO a PO: .......................... 20 €

2.) Poplatok za užívanie miestnosti a zariadenia kultúrneho domu
pre účely diskotéky, tanečnej zábavy, plesu a iných akcií vo
väčšom rozsahu:
a/ bez vykurovania – letná sezóna
 Pre občanov s trvalým pobytom v obci Buglovce ..............................100 €
 Pre občanov mimo trval. pobytu v obci Buglovce .............................200 €
b/ s vykurovaním – zimná sezóna
• Pre občanov s trvalým pobytom v obci Buglovce ..............................150 €
• Pre občanov mimo trval. pobytu v obci Buglovce .............................250 €

3.) Poplatok za užívanie miestnosti a zariadenia kultúrneho domu
pre účely usporiadania svadby (alebo rodinných osláv):
a/ bez vykurovania – letná sezóna

 Pre občanov s trvalým pobytom v obci Buglovce ...................1,50 €/osoba
 Pre občanov mimo trval. pobytu v obci Buglovce ..................2,00 €/osoba

b/ s vykurovaním – zimná sezóna

 Pre občanov s trvalým pobytom v obci Buglovce ...................2,00 €/osoba
 Pre občanov mimo trval. pobytu v obci Buglovce ..................2,50 €/osoba

4.) Poplatok za užívanie miestnosti a zariadenia kuchyne:
a/ pečenie na svadbu

 Pre občanov s trv. pobytom v obci ............ 5 €/deň + spotreba energie
 Pre občanov mimo trv. pobytu v obci ...... 10 €/deň + spotreba energie

b/ užívanie kuchyne na svadbu
• paušálny poplatok 50,00 €

Nové stoly, stoličky, inventár a obrusy nepožičiavame.

5.) Poplatok za požičanie materiálu z kuchyne:
 00,10 €/ kus
 00,50 €/ kus obrus
 00,10 €/ kus stolička stará
 00,50 €/ kus stôl starý
Pri každom druhu akcie ( kar, svadba, oslavy, pečenie a pod.) sa platí za rozbitie
alebo znehodnotenie materiálu kuchyne vo výške hodnoty materiálu. Materiály
(poháre, taniere, príbor, obrusy a pod) nemôžu byť nahradzované iným druhom
aký je v zariadení KD.
6.) Ostatné poplatky




2,00 € / hlásenie v miestnom rozhlase
5,00 €/ deň za požičanie veľkého rozkladacieho rebríka
5,00 €/ deň za požičanie miešačky

Spoločné ustanovenia
1.) Diskotéku, tanečnú zábavu a inú kultúrno-spoločenskú akciu môže usporiadať iba osoba
nad 18 rokov, právne spôsobila v zmysle príslušných zákonov – zákon NR SR
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov
a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a po preukázaní,
že je spôsobilá (zárobkovo činná osoba) uhradiť potrebné poplatky, prípadne uhradiť
vzniknuté škody na obecnom majetku.
2.) Obec Buglovce spotrebu energie v užívaných priestoroch vyčísli nasledovne:
Odpíše stav elektromera a plynomera pri odovzdávaní a následne pri ukončení danej
akcie.
3.) Smernicu obce Buglovce č. 1/2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Buglovciach dňa
3.7.2014 uznesením č.2/2014.
4.) Smernica č. 1/2014 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného
majetku nadobúda účinnosť dňom 4.7.2014.
V Buglovciach, dňa 3.7.2014

...........................................
Vincent Koňak
starosta obce

